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רביבשםלוירביאובבהםיהיהכיאשהאוואישכדפרשתקושטא

ורביאובבהםהיהאשראשהאואישכ"דפרשהפארמה

בשםלויר'וג'אובג7

דסיכניןיהושער'אובבעלתזואשהשאולזהאישחנינארביברחמאקושטא

דסיכניןיהושער'אובבעלתזואשהשאולזהאישחמאפארמה

וידעוניבאובולאמעלהשלותומיםבאוריםלדרושלוהיהמוטבלויר'בשםקושטא

באובולאשלמעלהותוריםבאוריםלדרושלוהיהמוטבר'בשםפארמה

באותהדומהשאולהיהלמהוגו'אשתליבקשולעבדיושאולויאמרמטהשלקושטא

וגו'לעבדיושאולויאמרשלמטהפארמה

אמרלשחריתישחטוכאןשישהזכריםהתרנגוליןכלואמ'גזרלמדינהשנכנסלשלטוןשעהקושטא

אמלשחריתישחטוכאןשישזכריםתרנוגליםכלואמגזרפארמה

...][...]ג7

ושאולכךכולםשישחטושגזרתההואאתולאעבדיולואמרושיקראתרנגולאיןקושטא

שאולכךכולםשישחטושאמרתאתהולאעבדיולואמרושיקראתרנגולאיןפארמה

...][...][ג7

בעלתאשתליבקשואומרוהואהארץמןהידעוניםואתהאובותאתהסירקושטא

בעלתאשהליבקשואו'והואהארץמןהידעוניםואתהאובותאתהסירפארמה

[ג7

המלכותמןחפשינעשהכתיבויתחפששאול תויתחפשוגו'אובקושטא

המצותמןחפשינעשהכת'אחריםבגדיםוילבששאולויתחפשאובפארמה

ג7
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אמרועמסאאבנרזהעמואנשיםושניהואוילךפגניקאמאניןאחריםבגדיםוילבשקושטא

א"רועמשאאבנרזהעמואנשיוושניהואוילךפגניקאמאניןבגדיםוילבשפארמה

...ועמ[אבנרזהעמואנשיםושניהואוילךפגניקאמאמניןאחריםבגדיםוילבשג7

משניםפחותלדרךיוצאאדםיהאשלאארץדרךתורהלימדתךאבהור'קושטא

משניםפחותלדרךיוצאאדםיהאשלאארץדרךתורהלמדתךאבהופארמה

משניםבפחותלדרךיוצאאדםיהאשלאארץ[...]תורהדתך[ג7

אבהור'אמרלעבדיועבדנעשהשהואסוףמשניםפחותלדרךהואיוצאואםקושטא

אבהוא"רלעבדיםעבדנעשהסוףמשניםפחותלדרךיבאואםפארמה

...]א[...]עבדה[...]שהוא...מ[פחותלדרךהואיוצאואםג7

וגומ'נעריושניאתויקחאברהםושאולאברהםארץבדרךנהגואדםבנישניקושטא

עמונעריושניויקחאברהםושאולאברהםארץבדרךנהגואדםבנישניפארמה

נע[שניאתויקחאברהםושאולאברהםארץבדרךנהגואדםבני[ג7

לילהוכילילההאשהאלויבאועמואנשיםושניהואוילךשאולקושטא

לילהוכילילההאשהאלויבאועמונעריוושניהאישוילךשאולפארמה

לילהוכילילההאשהאלויבואועמואנשיםושניהואג7

באובנאקסמיאליהויאמרלילהלהםאפילההיתהשעהמלמדאלאהיהקושטא

כלילהאפילהלהםהיהשהיוםמלמדאלאהואפארמה

באובנאקסומילה[אפילההיתהששעהמלמדאלאהיהג7

ר'אמרוגומ'ביישאוללהוישבעוגומ'הנהאליוהאשהותאמרוגומ'קושטא

רישאמביישאוללהוישבעפארמה

ר[…]אמ'וג'לאמרביישאוללהוישבעוגו'הנהאליוהאשהותאמרוגו'ג7
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ונשבעהאהובהאצלנתונהשהיתהלאשהשעהבאותהדומההדברלמהלקישבןשמעוןקושטא

ונשבעתאהובהאצלנתונהשהייתהלאשהשעהבאותהדומההדברלמהלקישפארמה

ונשבעתאהובהאצלנתונהשהיתהלאשהשעהבאותהדומההדברלמהלקישבןג7

עוןיקרךאםייחיאומרוהואוידעניבאובשואלשאולכךבעלהבחייקושטא

ייחיואו'וידעוניבאובשואלשאולכךבעלהבחייפארמה

עוןיקרךאםייחיאומרוהואעוני[בא[שאולכךבעלהבחייג7

מאותןממימיאתוגומ'לךאעלהמיאתותאמרהזהבדברקושטא

מאותומימילךאעלהמיאתוגו'פארמה

מאותןמימימיאתוג'לךאעלהמיאתהאשהותאמרהזהבדברג7

ויאמרוגומ'כמוכהמישאמרומאותןאויימיאתשאמרוקושטא

ויאמרכמוךמישאמרומאותואואליליימישאמרופארמה

ויאמרכמוךאלמישאמרומאותןאויימישאמרוג7

עבדתדאמרתמהאמרתליהעלונביאיםשלרבןשמואלאתקושטא

עברתדאמרתמהאמרתהעלילינביאיםשלרבןשמואלאלפארמה

עבדתדאמרתמהאמרתליהעלישלנביאיםרבןשמואלאתג7

יודעתהיתהמאיכןוגומ'ותזעקשמואלאתהאשהותראוסלקדעבדתמהקושטא

יודעתהייתהמאיכןשמואלאתהאשהותראוסלקדעברתמהפארמה

יודעתהיתהמהיכןוג'גדולבקולותזעקשמואלאתהאשהותראוסלקדעבדתמהג7

עולההואלמלךלמלךעולהלהדיוטעולהשהואכשםלאאלאשאולשהואקושטא

עולהלמלךלמלךעולהלהדיוטעולהשהואכשםלאאלאשאולשהואפארמה

עולההואלמלךלמלךעולההואלהדיוטעולהשהואכשםלאאילאשאולשהואג7
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תיראיאלהמלךלהויאמרלמטןפניועולההואולהדיוטלמעלןפניוקושטא

למלךויאמרלמטןופניולהדיוטלמעלהופניופארמה

מהכיתיראיאלהמלךלהויאמרלמטהפניועולההואולהדיוטלמעלןפניוג29

אומרוישדחלאלדיםדשמעכיוןראיתיאלדיםוגומ'קושטא

או'וישדחילאהיםדשמעכיוןראיתיאלהיםפארמה

אומריםוישדחלאלהיםדשמעכיוןראיתיאלהיםשאולאלהאשהותאמרראיתג7

אלאמכירוהיהלאוכיתארומהלהויאמרעמועלוהרבהצדיקיםאףקושטא

אלאמכירוהיהלאוכיתארומהלהויאמרעמועלוהרבהצדיקיםאףפארמה

אלאמכירוהיהלאוכיתארומהלהויאמרעמועלוהרבהצדיקיםאףג7

ואינואותורואהאותומעלהשהואמיזכורובמעלהנאמרודבריםשלשהקושטא

קולושומעואינואותורואהאותומעלהשהואמיזכורובמעלהנאמרודבריםשלשהפארמה

קולושומעואינואותורואהאותומעלהשהואמיזכורי ןבמעלהנאמרודבריםשלשהג7

קולושומעקושטא

לוצריךשאיןומירואהוואינוקולושומעלוצריךשהואומיפארמה

לוצריךשאינומיואתאותורואהואינוקולושומעלוצריךשהואמיג7

שמואלשהעלתהאשהכךקושטא

שמואלאתשהעלתההאשהכךקולואתשומעולארואהולאפארמה

שמואלשהעלתהאשהכךאותורואהולאקולושומעלאג7

קולושמעלוצריךשהיהושאולקולושמעהולאאותוראתקושטא

קולושמעלוצריךשהיהשאולקולואתשמעהולאאותוראהפארמה

קולושמעאותולראותצריךשהיהושאולקולושמעהולאאותוראתג7
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שמעוולאאותוראולאצריכיןהיושלאועמסאאבנראותוראהולאקושטא

שמעוולאראוהולאלוצריכיןהיושלאועמשאאבנרראהוולאפארמה

שמעוולאאותוראולאלוצריכיןהיושלאועמשאאבנראותוראהולאג7

תעשהקטןומעילשםעלמעילעוטהוהואעולהזקןאישותאמרקולוקושטא

תעשהקטןומעילשםעלמעילעוטהוהואקולואתפארמה

תעשהקטןומעילשםעל[…]והואעולהזקןאישותאמרקולואתג7

הרגזתנילמהשאולאלשמואלויאמרוגומ'שמואלכישאולוידעאמולוקושטא

הרגזתנילמהשמואלויאמראמולופארמה

הרגזתנילמהשמואלויאמרוג'הואשמואלכישאולוידעאמולוג7

הוהקרייןחמשההנימטיהוהכדקרייהפשיטהוהרבנווגומ'קושטא

הוהקראיןחמשאהנימטאכיקריאפשיטהוההקדושרבינופארמה

הוהקראייןחמשההנימאטיהוהכדקרייאפשיטהו[.]רבינווגלהעלת[...]ג7

הארץענויכלייאתבקשווגומ'הריםיוצרהנהכיבכיקושטא

ארץעינויכלייבקשווגו'רוחובוראהריםיוצרהנההכיבכיפארמה

הארץענוי...א[בקשווג'הריםיוצרהנהכיבאכיג7

אתכיוגומ'טובואהבורעשנאווגומ'פיהובעפריתןקושטא

אתכיטובואהבורעשנאווגו'אוליפיהובעפריתןוגופארמה

כלאתכיוג'טובואהבורעשנאווג'פיהובעפריתןוג'ג7

שהיהושאולקולושמעהולאאותוראתשמואלשהעלתהאשהכךקושטא

שהיהשאולקולואתשמעהולאאותוראהשמואלאתשהעלתההאשהכךפארמה

שהיהושאולקולושמעהולאאותוראתשמואלשהעלתהאשהכךאותוג7
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צריכיןהיושלאועמסאאבנראותוראהולאקולושמעלוצריךקושטא

צריכיןהיושלאועמשאאבנרראהוולאקולושמעלוצריךפארמה

צריכיןהיושלאועמשאאבנראותוראהולאקולושמעאותולראותצריךג7

עוטהוהואעולהזקןאישותאמרקולושמעוולאאותוראולאקושטא

עוטהוהואקולואתשמעוולאראוהולאלופארמה

והואעולהזקןאישותאמרקולואתשמעוולאאותוראולאלוג7

וגומ'שמואלכישאולוידעאמולותעשהקטןומעילשםעלמעילקושטא

אמולותעשהקטןומעילשםעלמעילפארמה

וג'הואשמואלכישאולוידעאמולותעשהקטןומעילשםעלג7

כדקרייהפשיטהוהרבנווגומ'הרגזתנילמהשאולאלשמואלויאמרקושטא

כיקריאפשיטהוההקדושרבינוהרגזתנילמהשמואלויאמרפארמה

כדקרייאפשיטהו[.]רבינווגלהעלת[...]הרגזתנילמהשמואלויאמרג7

וגומ'הריםיוצרהנהכיבכיהוהקרייןחמשההנימטיהוהקושטא

וגו'רוחובוראהריםיוצרהנההכיבכיהוהקראיןחמשאהנימטאפארמה

וג'הריםיוצרהנהכיבאכיהוהקראייןחמשההנימאטיהוהג7

רעשנאווגומ'פיהובעפריתןהארץענויכלייאתבקשוקושטא

רעשנאווגו'אוליפיהובעפריתןוגוארץעינויכלייבקשופארמה

רעשנאווג'פיהובעפריתןוג'הארץענוי...א[בקשוג7

אלשמואלויאמרוהדיןוגומ'מעשהאתכיוגומ'טובואהבוקושטא

שמואלויאמרוהדיןוגו'האהיםמעשהאתכיטובואהבופארמה

]אלשמואלויאמרוהדיןוג'המעשהכלאתכיוג'טובואהבוג7
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בוראךלהרגיזלךהיהלאליהאמ'וגומ'הרגזתנילמהשאולקושטא

בוראךלהרגיזלךיהיהלאא"לוגו'לעלותהרגזתנילמהפארמה

בוראךלהרגיזלךהיהלאליהאמ'וג'הרגזתני[ג7

העובדמןשנפרעיןכשםיודעאתאיןע"זעשיתניכיאלאקושטא

העוברמןשנפרעיםכשםיודעאתהאיןע"זעשיתניאלאפארמה

שנפרעיןשכשםיודעאתאין<זרה>עבודהעשיתניביאלאג7

הדיןמידתשמאסבורשהייתיאלאעודולאהנעבדמןנפרעיןכךקושטא

הדיןמידתשמאסבורשהייתיאלאעודולאהנעבדמןנפרעיןכךפארמה

היאהדיןמידתשמאסבורשהייתיאלאעודולאהנעבדמןנפרעיןכךג7

נביאיםשלרבןשמואלאםומהוחומרקלדבריםוהריונתיראתיהדיןקושטא

נביאיםשלרבושמואלומהוחומרקלדבריםוהלאונתייראיתיהדיןפארמה

שלנביאיםרבןשמואלאם[...ק[הדבריםוהריוניתיראתיהיאהדיןג7

ופלשתיםמאדליצרשאולויאמרוכמהכמהאחתעלאנוהדיןמןנתייראקושטא

מאדליצרשאולויאמרוכמהכמהאחתעלאנוהדיןמןנתייראפארמה

ופלשתיםמאדליצרשאולויאמרוכמהכמהאחתעלאנוהדיןמןניתיראג54

חייאבריצחקר'אמרותומיםבאוריםשאללאמהמפניוגו'קושטא

יצחקבר'חייאא"רותומיםבאוריםשאללאמהמפניוגו'פארמה

חייאבריצחקר'אמ'ותמיםבאוריםשאללאמה[...]וג'ג7

אתהלאלואומרהיולאותומיםבאוריםשאלאילונפשומרתיודעלבקושטא

אתהלאלואומריםהיולאותומיםבאוריםשאלאילונפשומרתיודעהלבפארמה

אתהלאלוה[…]לאותמיםבאוריםשאלאילונפשומרתיודעלבג7
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ולמהשמואלויאמרהכהניםעירנובאתשהחרבתההואשאולקושטא

למהשמואלויאמרהכהניםעירנובשחרבתהאתהלאשאולהואפארמה

ולמהשמואלויאמרהכהניםעירנובאתשהחרבתההואאתהלאשאולג7

דברכאשרייויעשהברךגבידלאהאיערךגבידלאהאיוגו'תשאלניקושטא

דברכאשרייויעשחברךגבידלהוהאיעמךגבידלהוהאיתשאלניפארמה

דברכאשרייויעשחברךגלידלאהאיערךוגתשאלניג7

דודלרעךויתנהוכדוןממךהטובלרעךונתתהלואמ'וגו'בידיקושטא

לדודממךהטובלרעךונתתוכדוןממךהטובלרעךונתתלואמ'וגו'פארמה

לדוד[...]וכדוןממךהטובלרעךונתנהלואמ'וג'בידיג7

דלאלימינךצדיוהוהשקרבעלםיתיבהוינאגבךיתיבהויתכדליהאמרקושטא

דלאלי מינךצרוהוהדשיקראבעלמאיתיבהואיוכךהוואיכדא"לפארמה

דלאל[.]מינךצריוהוהשקרבעלםיתיבהוינאגבךיהיבהויתכדלואמ'ג7

ויתןקשוטאלאמינישמעאתליתדקשוטבעלםיתיבדאנאוכדוןיתיתקטולקושטא

ויתןקשוטאלאמינישמעאתליתדקשוטבעלמאיתיבאנאוכדוןיתיתקטולפארמה

ויתןקשוטאלאמינישמעאתליתדקשוטלם[..]יתיתקטולג7

אמרלמיערקליתליהאמרפלשתיםבידעמךישראלאתגםייקושטא

א"ללמיעירוקליהאמפלשתיםבידעמךישר'גםייפארמה

ליהאמפלשתיםבידעמךישראלאתגםייג7

עמיובניךאתהלמחרהדיןמידתאתעליךמקבלאםמשתיזבתערקתאיןקושטא

ובניךאתהלמחרהדיןמידתעליךמקבלאםמשתדכתערקתאאיפארמה

עמיובניךאתהלמחרהדיןמידתאתעליךאתמקבלאםמשתיזבתערקתאיןג7
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למלחמהיצאמידוגו'קומתומלאויפלשאולוימהרמיד ממחיצתיבתוךעמיקושטא

למלחמהיצאמידקומתומלאויפולמידבמחיצתיעמיפארמה

למלחמהיצאמידוג'ארצהקומתומלאויפלשאול...[   ]ב[...עמיג7

ברוךהקדושקראשעהבאותהשועומלכיואבינדביהונתןעמובניושלש'ונטלקושטא

שעהבאותהומלכישועואבינדביונתןבניושלשהונטלפארמה

הקב"הקראעה[וא[יהונתןעמובניושלשתונטלג7

אדםשבעולםבנוהגושצרתישבראתיברייהראובאוהשרתלמלאכיהואקושטא

אדםאדםשבעולםבנוהגושיצרתישבראתיבריאוראובואוהשרתלמלאכיאמפארמה

...א[שבעולםבנוהגושיצרתישבראתיבירייהראובואוהשרתלמלאכיג7

שיהרגבאמתיודעוזההעיןמראיתמפניעמובניונוטלאינוהמשתהלביתהולךקושטא

שנהרגבאמתיודעוזההעיןמראיתמפניעמובניונוטלאינוהמשתהבביתשהולךפארמה

שנהרגבאמתיודעוזההעיןמראיתמפניעמובניול[][ג7

בופוגעתהדיןמידתשמאשמחלמהעמובניושלשתונטללמלחמהויצא  מקושטא

בופוגעתהדיןמידתשמאשמחלמהעמובניושלשהונטללמלחמהויצאפארמה

בופוגעתדין[ש[…]ונטללמלחמהויצאג7

דורהראשוןלאדםהואברוךהקדוששהראהלפילוירביבשםדסיכניןיהושערביקושטא

דורהראשוןלאדםהקב"השהראהלפילויר'בשםדסיכניןיהושער'פארמה

הראשלאדםהקב"השהראהלפילויר'בשםדסכניןיהושער'ג7

לואמרבחרבנופלשאוללושהראהוכיוןושמשיודור  רדורומלכיודורקושטא

א"ללךבחרבנופלשאולשראהכיוןומנהיגיודורפארמה

לואמרבחרבנופלשאוללוג7

9/13



ברכיהו ליפשיץ / מפעל המדרש / מכון שכטר למדעי היהדות מדרש שמואל פרשה כד

לישראלעומדשהואראשוןמלךבניךשלשברןזהוקושטא

ישר'עלהעומדהראשוןשהמלךבניךשלשבחךזוהעולמיםרבוןפארמה

ע[...]שהואהראשוןהמלךשלבניךשכרןזהוג7

אמורעליהדמקטרגיןלכהניאאמוראמרתאתליליהאמרבחרבנופלקושטא

אמרליההמקטרגיםלכהניםאמורליתא"לבחרבנופלפארמה

אמורליהדימקטרגיןלכהניאאמור[...ג7

במעלושאולוימתשאולמתחטאותחמשעלאהרןבניהכהניםאלקושטא

במעלושאולוימתשנ'שאולמתחטאותחמשעלאהרןבניהכהניםאלפארמה

אהר[בניהכהניםאלג7

וגו'אליךבואיעדתוחלימיםשבעתשמואללושאמרביימעלאשרקושטא

וגו'אליךבאיעדתוחלימיםשבעתשמואללוושאמוגו'ביימעלאשרפארמה

תו[ימיםשבעתשמואלב[...]ש[...]ג7

לאאשריידברעלהעולהואעלהואתאפקכךעשהלאוהואקושטא

לאאשריידברועלהעולהאתואעלהואתאפקאלאכןעשהלאוהואפארמה

ג7

והואבאובלתאולוגםהכהניםעירנובשהחריבועלאגגעלשחסשמרקושטא

לשאולוגםהכהניםעירנובשהחריבועלאגגעלשמרפארמה

שהחריבועלאגגעלשחסג7

ידךאסוףהכהןאלשאולויאמרוימיתהוביידרשולאוידעוניבאובשאלקושטא

ידיךאסוףהכהןאלשאולויאמרוימיתהוביידרשולאוידעוניבאובפארמה

הכ ה ןאלשאולויאמרג7
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ניתןלאויאמרשנ'מקוםכליוחיבןשמעו'ר'בשםיוחנןר'קושטא

ניתןויאמרויאמרשנ'מקוםכליוסיר'בשםיוחנןר'פארמה

וגומ'באויאמרהבדיםלבושהאישאלויאמרלהידרשאלאקושטא

וגו'הגלגלבינותאלבאויאמרהבדיםלבושהאישאלויאמרלידרשפארמה

עלישגזראע"פלכרובאמ'והמלאךלמלאךאמ'הב"הויאמראומרמהוקושטא

עליהקב"השגזראע"פלכרובאומרוהמלאךלמלאךאו'הקב"הויאמרמהפארמה

ותןצדקהעמיעשהאלאממחיצתךלפניםלהיכנסיכולואיניהואברוךהקדושקושטא

ותןצדקהעשהאלאבמחיצתךליכנסיכולואיניאיניפארמה

רביאמרויתןוישאמהוויתןוישאהה"דאיכוהשלאמשלךגחליםליקושטא

א"רויתןוישאמהוויתןוישאהה"דאכוהשלאמשלךגחליםשניליפארמה

הגחליםעשושניםששלוירביבשםדסכניןיהושער'בחיקוונתנןהפשירןפנחסקושטא

הגחליםעשושניםששר'בשםדסיכניןיהושער'בחיקוונתנוכבשינהופנחספארמה

עשושלאוכיוןעשוולאתשובהעושיןשישסבורגבריאלשלבידועמוסיםקושטא

עשושלאוכיוןעשוולאתשובהיעשושישר'שסבורגבריאלשלבידועמומיםפארמה

צדקהעושיןבהןישלהונךגבריאלגבריאלהב"הלוקראבחימהעליהןלזורקוביקשקושטא

צדקהעושיםבהםישגבריאלהקב"הלוקראבחימהעליהןלזורקןבקשפארמה

מעמידמיברכיהבשםאבאר'וגומ'תבניתלכרוביםויראהה"דאלועםאלוקושטא

אילועםאילופארמה
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ויגשודכותהוגומ'מרוםעדאלהיםוצדקתךהה"דבידעושיןשישר'צדקהותחמוני'העליוני'קושטא

ויגשודכוותהמרוםעדאלהיםצדקתךהה"דפארמה

ויאמרויאמרמהווגו'ייאמ'כהויאמרישראלמלךאלויאמרהאלהיםאישקושטא

ויאמרויאמרמהווגו'האלהיםאישפארמה

באמירהאותותחוסאלידיךתחתהדרבןבאאםלואמ'הראשונהבאמירהקושטא

באמירהעליותחוסאלידיךתחתהדךבןבאאםא"לראשונהבאמירהפארמה

החרמתהחרמיםוכמהעשיתהרפשיםכמהראהלואמרהשנייהקושטא

לוהחרמתחרמיםכמהלועשיתמצרותכמהראהא"לשנייהפארמה

תחתועמךנפשותחתנפשךוהיתהלכןבשלוםהוצאתוואתהבידורפשתיושלאעדקושטא

תחתועמךנפשותחתנפשךוהייתהבשלוםהוצאתואתהבידךוכבשתיושבאעדפארמה

בשםרבויאמרויאמרמהווגו'ויאמראחשורשהמלךויאמרודכותהעמוקושטא

בשםר'ויאמרויאמרמהוהמלכהלאסתרויאמראחשורושהמלךויאמרודכוותהעמופארמה

וכיוןבפרהסייאעמהמדברהיהיהודיתשהיאבההרגיששלאעדאליעזרר'קושטא

הרגיששלאעדאו'אליעזרר'פארמה

אמורודכותההמלכהלאסתרהתורגמןויאמרלתורגמןאחשורשהמלךויאמריהודיתשהיאבהשהרגישקושטא

אמורודכוותההמלכ'לאסתרהמתורגמןויאמרלמתורגמןאחשורושהמלךויאמריהודיתשהיאבהפארמה

בעמיויטמאלאלנפשהראשונהבאמירהוגו'ואמרתאהרןבניהכהניםאלקושטא

בעמיויטמאלאלנפשלואמורמשונהאמירהוגו'ואמרתאהרןבניהכהניםאלפארמה
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הזהשבעולםלפילו עהיטמאלידךמצוהמתבאאםלואמרהשניוהובאמירהקושטא

שבעולםלפילוהיטמאלידךמצוהמתבאאםכיאמורשנייהבאמירהפארמה

למהעיקרכלמיטמאיןאתםאיןלבאלעתידאבלמצוהבמתמטמאיןאתםקושטא

לבאלעתידאבלמצוהלמתמטמאיןאתםפארמה

וגומ'לנצחהמותבלעדכתיבהואהדאלבואלעתידמיתהשאיןקושטא

מעלדמעהייומחהלנצחהמותובלעפארמה

קושטא

פניםכלפארמה
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